
Formularz zgłoszeniowy na Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 
„Hymn Polski w ilustracji dziecka”

DANE AUTORA PRACY:

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………...
Klasa:……………...
Wiek:………………

DANE SZKOŁY:

Pełna nazwa szkoły:……………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………………….
Telefon:……………………..

DANE  PRZEDSTAWICIELA/PRZEDSTAWICIELI  USTAWODAWCZYCH  UCZESTNIKA
KONKURSU:

Imiona i nazwiska:…………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………...
Telefony kontaktowe:………………………………………..
Adres a-mail:…………………………………….

OŚWIADCZENIE I ZGODY PRZEDSTAWICIELA/PRZEDSTAWICIELI 
USTAWODAWCZYCH UCZESTNIKA

W imieniu Uczestnika konkursu, będącego Autorem pracy konkursowej zgłoszonej do Międzyszkolne-
go Konkursu Plastycznego „Hymn Polski w ilustracji dziecka” organizowanego przez Szkołę Podsta-
wową z Oddziałami  Integracyjnymi w Janowszczyźnie oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem
konkursu i akceptuję jego warunki oraz, że jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw
autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Jako Przedstawiciel ustawowy Autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa mająt-
kowe do pracy konkursowej, a także prawa zależne, a Organizator konkursu oświadcza, iż przyjmuje
autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej. 
Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organi-
zatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczo-
nego w czasie wykorzystania i rozporządzania pracą konkursową. Organizator nabywa autorskie prawa
majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy pracy konkursowej z zastosowaniem technik poli-
graficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelek-
trycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
b)  wprowadzenie  do  pamięci  komputera  i  systemów  operacyjnych;  rozpowszechnianie  
w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie w taki sposób, aby dostęp do
pracy konkursowej przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;



c) publiczne prezentowanie pracy plastycznej;
d) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.
Jako Przedstawiciel ustawowy Autora pracy konkursowej zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie
i korzystanie z pracy konkursowej w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora
uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie. 
Upoważniam  ponadto  Organizatora  do  decydowania  o  pierwszym  publicznym  rozpowszechnieniu
zgłoszonej  do konkursu pracy plastycznej  oraz  przeprowadzenia  nadzoru  autorskiego przed rozpo-
wszechnieniem.
Jako Przedstawiciel ustawowy Autora pracy, oświadczam, że praca konkursowa jest autorstwa mojego
dziecka/podopiecznego  i  że  w  związku  z  wykonaniem  pracy  konkursowej  
i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora, nie naruszam w ża-
den sposób praw osób trzecich.

………………………………………………………..…… 
Data i podpis Przedstawiciela ustawowego Autora pracy konkursowej

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Szkoła Podstawowa z Od-
działami Integracyjnymi w Janowszczyźnie. 

2. W sprawach dotyczących konkursu, można się kontaktować telefonicznie z Panią Martą Chole-
wo pracownikiem Szkoły, osobą koordynującą konkurs pod numerem telefonu: 602 492 513. 

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, pro-
mocji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na
stronie internetowej Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie (Or-
ganizator), a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych,
zwanego dalej RODO. 

4. Dane osobowe laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fun-
datorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

5.  Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego intere-
su,  którym jest:  umożliwienie  uczestnikom konkursu  wzięcia  w nim udziału,  umożliwienie
przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów. 

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 
7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie ar-

chiwalnym i archiwach [2] - przez czas określony w tych przepisach. 
8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: dostępu do swoich da-

nych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub
nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej; ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi
zorganizowania konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem
danych w związku z prowadzonym konkursem.



………………………………………………………..…… ……………………………………………...
Data i podpis Przedstawiciela ustawowego Autora pracy konkursowej

……………………………………………………….…………………………………………………….
 Data i podpis Organizatora

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA W MIĘDZYSZKOLNYM KON-
KURSIE PLASTYCZNYM „HYMN POLSKI W ILUSTRACJI DZIECKA”

Ja, ……………………………………………………………(imię i nazwisko) jako Przedstawiciel 
dziecka……………………………………………………………………………(imię i nazwisko)  
niniejszym wyrażam zgodę na: 

1. Przetwarzanie danych osobowych mojego  Dziecka/Podopiecznego oraz nieodpłatne wykorzy-
stywanie, używanie, rozpowszechnianie, na potrzeby Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
“Hymn Polski w Ilustracji dziecka” organizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami
Integracyjnymi w Janowszczyźnie oraz w celach informacyjnych i promocji Szkoły.

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w In-

ternecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. w ramach
profilu Szkoły lub powiązanego). 

4. Wizerunek Dziecka/Podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla
dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego. 

5. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści danych mojego Dziecka/Podopiecznego
oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto, oświadczam, iż zostałam (-
em) poinformowana (-y) o celu konkursu i w pełni go akceptuję. 

……………………………………………………………………..…………………………………...
własnoręczny podpis Osoby uprawnionej


